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OPGANG 
 
orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
 
bemoediging: 
o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
drempelgebed: 
o.  Eeuwige God,  
  wij die U nooit hebben gezien, 
a.  zie ons hier staan; 
o.  wij die van U hebben gehoord, 
a.  hoor Gij ons aan. 
o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   
a.  wees onze hulp,  
o.  en dat Gij alles hebt gemaakt – 



a.  maak alles nieuw, 
o.  en dat Gij ons bij name kent – 
a.  leer ons U kennen, 
o.  die Bron van leven wordt genoemd – 
a.  doe ons weer leven, 
o.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 
a.  wees hier aanwezig. Amen. 
 
introïtus: psalm 65:1 en 2 
 
groet 
v De Heer zij met u. 
a ook met u zij de Heer. 
 
inleiding op het kyrie en gloria: 
v Laat ons de Heer om zijn ontferming aanroepen 

en laat ons zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid redt  
 van de dood. 
 
Kyrië en Gloria: 299e (I=voorganger, II=allen 
bij het gloria gaan we staan) 

 
TEKST EN UITLEG 
gebed van de zondag 
 

lezing uit de profeten: Habakuk 1:1-4 en 2:1-4 (naar 
NBG ’51) 
1:1 De godsspraak die de profeet Habakuk gezien heeft. 
2 Hoelang, Heer, roep ik om hulp en hoort U niet, 
schreeuw ik tot U: ‘geweld!’ en verlost U niet? 3 Waarom 
doet U mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt U 
ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn 
ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich. 4 



Daarom verliest de wet haar kracht en komt het recht 
nooit meer tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt 
de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid te 
voorschijn. 
2:1 Ik wil gaan staan op mijn wachtpost en mij stellen 
op het bolwerk, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij 
spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. 
2 Toen antwoordde de Heer mij: ‘Schrijf het visioen op 
en zet het duidelijk op schrijftabletten, opdat men het in 
het voorbijlopen zal kunnen lezen. 3 Want wel wacht het 
visioen nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt naar 
het einde – het liegt niet; als het uitblijft, verwacht het, 
want het zal zeker komen; uitblijven zal het niet. 4 Zie, 
opgeblazen, niet oprecht, is zijn ziel in hem, maar de 
rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’ 
 

lied: psalm 33:7 
 

lezing uit de brieven: Galaten 3:10-14 (eigen vertaling) 
10 Allen die het verwachten van werken van de wet, 
liggen onder een vloek. Want er staat geschreven: 
‘Vervloekt is eenieder die niet blijft bij alles wat 
geschreven staat in het boek van de wet, om dat te 
doen.’ 11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd 
wordt voor God, is duidelijk, want ‘de rechtvaardige zal 
uit gelóóf leven.’ 12 De wet nu is niet ‘uit geloof’, maar 
‘wie dat dóet, zal daardoor leven.’ 13 Christus heeft ons 
losgekocht van de vloek van de wet door ten gunste van 
ons een vloek te worden – er staat immers geschreven: 
‘Vervloekt is ieder die aan een hout hangt’ –, 14 opdat 
de zegen van Abraham naar de heidenvolkeren zou 
komen in Christus Jezus, opdat wij de belofte van de 
Geest zouden ontvangen door middel van het geloof. 
 



lied: lied 723:1 
 

lezing uit het evangelie: Lucas 18:9-14 (NBV21) 
lied 339f 
verkondiging 
stilte 

 

lied 966:1 en 3 
mededelingen 
 

GEBEDEN 
dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 
a: 

stil gebed  
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: gezang 445 (Lvdk) 



 
2   Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 
 
3   Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 



zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, doe dicht, 
voert Hij mij in ’t eeuwig licht. 

 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 
========================== 
Toelichting op de 1e collecte 
Jeugddiaconaat. Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren 
hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te 
passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals 
Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de 
gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder 
kinderen en jongeren. Door te collecteren voor 
jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s 
en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en 
jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan 
bijdragen? 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 1e collecte 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele 
telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: 
https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/


U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v 
jeugddiaconaat 
 

Toelichting op de 2e collecte  
Israëlzondag, kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden. 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse 
volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. 
Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons 
geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en 
christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In 
Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe in 
de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we 
onder andere het werk van Nes Ammim, de 
internationale christelijke gemeenschap in het westen 
van Galilea. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 
2e collecte 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele 
telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website:  
https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Israelzondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/


voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B.’t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 
diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J. Schuijt 

 

Volgende week zondag gaat ds. B. de Groot om 09.30 
uur voor. 

 

Agenda voor komende week: 
ma 3-10, 10.30 bezoek Hortus (lezing, koffie/thee, 
opgave bij Wil Kruijswijk, 6427703) 
di 4-10, 14.00 Goede Herder, film The Accidental Hero 
wo 5-10, 09.00, Goede Herder, morgengebed 
wo 5-10, 16.30, Goede Herder, Kannen en kruiken 
 
 

 Pelgrimskerkgemeente website: 

www.pelgrimskerk.nu 

 
predikant: dr. H.U. de Vries 

telefoonnr: 686 91 41 
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur 

e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu 

 
Mededelingen of activiteiten voor de agenda 

gaarne doorgeven aan: scriba@pelgrimskerk.nu  
 

Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


